
 الرد على الرافضة كتاب

 لنجن آل الرسول اإلهام القاسن بن إبراهين عليهن السالم

 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 احلمد هلل على كل حال.

زعمت الرافضة أنو مل يكن قرن من القرون خال وال أمة من األمم األوىل إاّل وفيها  
مفروضة عليهم طاعتو  وصي نيب أو وصي وصي حجة هلل قائمة عليهم عامل بأحكامو فيهم

ومعرفتو ليس ألحد شلن معو يف دىره حالو وال صفتو ، ال يهتدي إىل اهلل أبداً من ضلو ، 
 وال يعرف سبحانو أبداً من جهلو.

عن فًتات الرسل يف األيام ادلاضية وما مل يزل فيها  -وال قوة إاّل باهلل  -فيسئلون  
ىل خلت منها كلها فًتة ، وأمو منهم مستقلو  ال ينكره منكر وال جيهلو من األمم اخلالية ،

أم مستكثرة من أن يكون فيها إمام ىاٍد حجة هلل على من معو من العباد يعلم من حالل 
ومجيع ما حكم اهلل بو يف العباد من أحكامو ما يعلم من تقدمو وكان قبلو من    اهلل وحرامو

 كل ما حكم اهلل بو ونزلو؟.

من الفًتات مضت، وال أمة من األمم كلها اليت خلت، من فإن قالوا: ال ختلو فًتة  
أن يكون فيها إمام ىاد على العباد هلل حجة، ليس ألحد معو إىل غَته من اخللق كلهم 

حاجة زلوجو، يف احتجاج حبق وال تبيُت، وال يف حكم من أحكام الدين، من نذارة لقى 
فال حاجة إذن بعد آدم بأمة من  وال رداً، وال تبصرة لرشد وال ىدى كما قالت الرافضة:

األمم، إىل أن يبعث اهلل فيهم نبيا، وال جيدد ذلم لرشده وحياً، يعلمهم يف دين اهلل علماً وال 
حيكم عليهم هلل حكماً، ومن كان من ذلك وفيو، ففضل الفاقة بأحد إليو، ألنو ال يبعث 

كاٍف يف احلجة عليها، مستغًٌت   نيب يف فًتة، وال أمة مستقلة وال مستكثرة إالّ ووصيها فيها،



بو عن التبصرة والتعريف، وما محلها اهلل من فرض أو تكليف، تامة بو النعمة يف اذلدى من 
اهلل عليهم، لعلمو جبميع أحكام اهلل سبحانو فيهم، وفيما قالوا بو من ىذا القول، الغٍت عن  

يم، أو ىداية لضال من كل نيب أو رسول، جاء عن اهلل بنذارة جلاىٍل من عباده أو تعل
 خلقو أو تقومي.

ويف ىذا من إكذاب كتاب اهلل ووحيو، وخالف خربه تبارك وتعاىل على لسان  
نبيئو، ماال خفاء بو وال فيو عن موحد وال ملحد، وال خصٍم لّدا أومل يلد، واهلل تبارك وتعاىل 

بر مرتاب وإن عظمت يقول يف إكذاب من قال هبذا القول عليو يف كتابو، دبا ال يأباه مكا
))َولََقْد َأْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِفي ِشَيِع اْْلَوَّلِيَن((]الحجر=  بليتو يف ارتيابو، قال اهلل سبحانو:

))َولََقْد بَ َعثْ َنا ِفي ُكلّْ ُأمٍَّة َرُسوًًل َأْن ُاْعُبُدوا اللََّو َواْجَتِنُبوا  وقال سبحانو: [،01
))َوِإْن ِمْن ُأمٍَّة ِإًلَّ خََل ِفيَها َنِذيٌر * َوِإْن  ال سبحانو:وق [،69الطَّاُغوَت((]النحل= 

َناِت َوبِالزُّبُِر َوبِاْلِكَتاِب  َب الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َجاَءتْ ُهْم ُرُسُلُهْم بِاْلبَ ي ّْ بُوَك فَ َقْد َكذَّ ُيَكذّْ
بُوَك فَ قَ  وقال سبحانو: [،58،57اْلُمِنيِر((]فاطر=  َبْت ُرُسٌل ِمْن قَ ْبِلَك ))َوِإْن ُيَكذّْ ْد ُكذّْ

مع ما ذكر ال شريك لو شلا يكثر عن أن حنصيو  [،7َوِإَلى اللَِّو تُ ْرَجُع اْْلُُموُر((]فاطر= 
من تبعيثو يف ادلاضُت للرسل والنذر، وما مل يزل حيدده من نعمة من ذلك يف البشر، ال 

كلو شيئاً، ولو كان اذلدى يذكر يف كلو سبحانو وصياً، وشلا ذكرت الروافض يف ذلك  
يصاب بغَت كتب اهلل ورسلو، لعرف اهلل يف ذلك دبنتو وفضلو، ولذكر حجتو بو على عباده، 
وما دذلم عليو بو من رشاده، كما قال سبحانو فيما أنعم بو من وحيو، ومنَّ بو فيو من أمره 

بُّْكْم َوِشَفاٌء ِلَما ِفي الصُُّدوِر َوُىًدى ))يَاأَي َُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن رَ  وهنيو:
))يَاأَي َُّها النَّاُس َقْد َجاءَُكْم بُ ْرَىاٌن ِمْن  قال سبحانو :[،:8َورَْحَمٌة لِْلُمْؤِمِنيَن((]يونس= 

من ذكر   مع ما يكثر يف ىذا ومثلو،[،0:7رَبُّْكْم َوَأنَزْلَنا ِإلَْيُكْم نُورًا ُمِبيًنا((]النساء= 
))َوَما َأْرَسْلَناَك   فيو وفضلو، وكما قال سبحانو لرسولو صلى اهلل عليو وعلى أىلو:نعم اهلل

))لََقْد َمنَّ اللَُّو َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن ِإْذ  وقال سبحانو: [،:01ِإًلَّ رَْحَمًة لِْلَعاَلِميَن((]اْلنبياء= 
ُلوا َعَلْيِهمْ  يِهْم َويُ َعلُّْمُهْم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة  بَ َعَث ِفيِهْم َرُسوًًل ِمْن َأنْ ُفِسِهْم يَ ت ْ آيَاتِِو َويُ زَكّْ



= ))يَاأَي َُّها وكما قال سبحانو [،097َوِإْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضََلٍل ُمِبيٍن((]آل عمران= 
ًرا َونَِذيًرا * َوَداِعًيا ِإَلى اللَِّو  بِِإْذنِِو َوِسَراًجا النَِّبيُّ ِإنَّا َأْرَسْلَناَك َشاِىًدا َوُمَبشّْ

 فذكر سبحانو منتو على عباده برسولو وكتابو. [،79،78ُمِنيًرا((]اْلحزاب= 

قليالً وال كثَتاً، وال أنو جعل غَت  -حبمد اهلل  -وما ذكر يف ذلك شلا تقول الرافضة  
ىلو رسولو كما جعلو سراجاً منَتاً، فنحمد اهلل على ما أفرد بو رسولو صلى اهلل عليو وعلى أ

من التقدمة والتبيُت إىل الداللة بو لعباده على كل رشٍد أو دين، فهدا بو يف أيام حياتو، 
وقبل نزول محامو ووفاتو، خلقاً كثَتاً من خلقو، ودذلم سبحانو على سبيل حقو، وىو بينهم 

الوحي، ببيان ما التبس عليهم، ودبا َمنَّ اهلل بو  –وىم معو أحياء  –سوي حي، ينزل عليو 
من بعث رسولو فيهم، وقد أكمل ذلم سبحانو قبل وفاتو الدين، وأبان ذلم بو صلى اهلل 

عليو وعلى أىلو التبيُت، بأنور دليل، وأقوم سبيٍل، وأبلغ حجة يف ىدي وتبصَت، وأىدى 
 ىداية تكون بنذارة أو تذكَت.

َلى َعَليْ  وفيهم ما يقول سبحانو: ُكْم آيَاُت اللَِّو َوِفيُكْم ))وََكْيَف َتْكُفُروَن َوَأنْ ُتْم تُ ت ْ
وكما  [،010َرُسولُُو َوَمْن يَ ْعَتِصْم بِاللَِّو فَ َقْد ُىِدَي ِإَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم((]آل عمران= 

))اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َوَرِضيُت َلُكْم  قال سبحانو:
ْسََلَم ِديًنا((] خرباً منو سبحانو عن أنو قد بُت ذلم دينهم كلو مجيعا [،6المائدة= اْْلِ

ُة اْلَبالَِغُة فَ َلْو َشاَء َلَهَداُكْم  وتبيينا، ومن ذلك ما يقول سبحانو: ))فَِللَِّو اْلُحجَّ
ا ذُِكَر اْسُم اللَّ  وقولو سبحانو: [،>07َأْجَمِعيَن((]اْلنعام=  ِو ))َوَما َلُكْم َأًلَّ تَْأُكُلوا ِممَّ

ائِِهْم َعَلْيِو َوَقْد َفصََّل َلُكْم َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإًلَّ َما اْضُطرِْرُتْم ِإلَْيِو َوِإنَّ َكِثيًرا لَُيِضلُّوَن بَِأْىوَ 
))يَاَأي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا  ويقول: [،>00ِبَغْيِر ِعْلٍم ِإنَّ رَبََّك ُىَو َأْعَلُم بِاْلُمْعَتِديَن((]اْلنعام= 

َر لََعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن * َوَجاِىُدوا ِفي اللَِّو َحقَّ  ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا رَبَُّكْم َوافْ َعُلوا اْلَخي ْ
يِن ِمْن َحَرٍج ِملََّة َأبِيُكْم ِإبْ َراِىيَم ُىَو  ِجَهاِدِه ُىَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدّْ

اُكْم اْلُمْسِلم يَن ِمْن قَ ْبُل َوِفي َىَذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َسمَّ



 َعَلى النَّاِس فَأَِقيُموا الصَََّلَة َوآُتوا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا بِاللَِّو ُىَو َمْوًَلُكْم فَِنْعَم اْلَمْوَلى َونِْعمَ 
اً برمحتو وفضلو وإكرامو آلبائهم من أوليائو فجعلهم مجيع [،::،;:النَِّصيُر((]الحج= 

 ورسلو، شهداء علي خلقو وعباده، وأمناءه يف أرضو وبالده.

وجعلهم سبحانو أئمًة شهداء كما جعلهم، وفضلهم من ولده إبراىيم وإمساعيل 
عليهما السالم دبا فضلهم، فبفعلهم للخَتات وعملهم للصاحلات، يف كل ما حكم بو 

دىم ما وعدهتم من االستخالف ذلم يف أرضو، وما وعدىم يف ذلك عليهم من فرضو وع
 من مواعيده، وتكفل ذلم بو يف الشكر عليو من مزيده.

وأخرب سبحانو بأصدق اخلرب عن فسق من كفر منهم نعمة فيو، ومل يؤد من شكره  
َعِمُلوا الصَّاِلَحاِت = ))َوَعَد اللَُّو الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم وَ بو ما جيب اهلل عليو، فقال سبحانو

َننَّ َلُهْم ِدينَ ُهْم الَِّذي  ُهم ِفي اْْلَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلِهْم َولَُيَمكّْ لََيْسَتْخِلَفن َّ
ُهْم ِمْن بَ ْعِد َخْوِفِهْم َأْمًنا يَ ْعُبُدونَِني ًَل ُيْشرُِكوَن ِبي َشْيًئا  لَن َّ َوَمْن َكَفَر اْرَتَضى َلُهْم َولَيَُبدّْ

 [.88بَ ْعَد َذِلَك فَُأْولَِئَك ُىْم اْلَفاِسُقوَن((]النور= 

فمن مل يفعل من اإلديان ما فعلوا، ويعمل من الصاحلات كما علموا، فلم جيعل اهلل  
 وإاما جعل اهلل اإلمام من ىدى بأمره،  ً لو إدياناً وال إسالماً، فكيف جيعلو يف اذلدى إماما ؟

))َوَلَقْد  اهلل مكان صربه، كما قال اهلل لرسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو: وعرف باجلهاد يف
َنا ُموَسى اْلِكَتاَب َفََل َتُكْن ِفي ِمْريٍَة ِمْن ِلَقائِِو َوَجَعْلَناُه ُىًدى لَِبِني ِإْسَرائِيَل * َوَجَعْلَنا  آتَ ي ْ

ا َصبَ ُروا وَكَ  ًة يَ ْهُدوَن بِأَْمرِنَا َلمَّ ُهْم أَئِمَّ  [.57،56انُوا بِآيَاتَِنا يُوِقُنوَن((]السجدة= ِمن ْ

أو عند اهلل مؤمناً أو مسلماً، من يشبو اهلل   فكيف يكون باهلل موقناً أو معتصماً،
 بصورة آدم، ودبا فيو من صور الشعر واللحم والدم؟ وأولئك فأصحاب ىشام بن سامل.

أو كيف يكون كذلك من قال بقول ابن احلكم، وىو يقول: إن اهلل نور من  
األنوار، وأنو سبحانو حبو مسدسو ادلقدار، وأنو يعلم باحلركات ويعقل، وحتف بو األماكن 
وينتقل، وتبدو لو البدوات، وختلو منو السماوات، ألهنم يزعمون أنو على العرش دون ما 

عنو احلجب وال يراه، ويدنوا دلا يدنوا لو من األشياء سواه، وأنو ال يبصر ما حجبتو 



ادلشاىدة، وينأ عما نأى عنو بادلباعدة، فما نأى عيو فليس لو شهيد وما قرب منها إليو 
 فهو منو غَت بعيد.

واهلل سبحانو يقول فيما وصف نفسو لعباده، وما تعرف إليهم بو من الصفات يف  
َعثُ ُهْم اللَّوُ  كتابو: َجِميًعا فَ يُ َنبّْئُ ُهْم ِبَما َعِمُلوا َأْحَصاُه اللَُّو َوَنُسوُه َواللَُّو َعَلى ُكلّْ  ))يَ ْوَم يَ ب ْ

نَ ُهْم يَ ْوَم اْلِقيَاَمِة ِإنَّ  وقال سبحانو: [،9َشْيٍء َشِهيٌد((]المجادلة=  ))ِإنَّ اللََّو يَ ْفِصُل بَ ي ْ
ْنَساَن َونَ ْعَلُم  :وقال سبحانو[،:0اللََّو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء َشِهيٌد((]الحج=  ))َولََقْد َخَلْقَنا اْْلِ

وقال  [،09َما تُ َوْسِوُس ِبِو نَ ْفُسُو َوَنْحُن َأقْ َرُب ِإلَْيِو ِمْن َحْبِل اْلَورِيِد((]ق= 
َماَواِت َوِفي اْْلَْرِض يَ ْعَلُم ِسرَُّكْم َوَجْهرَُكْم َويَ ْعَلُم َما  سبحانو: ))َوُىَو اللَُّو ِفي السَّ

 .  أفما يف ىذا بياٌن قاتلهم اهلل أىن يؤفكون أنى [،6َن((]اْلنعام= َتْكِسُبو 

مع ما بُت يف غَت ىذا من بعده عن شبو األشياء، من النور وغَته من كل ظلمة 
))ًَل ُتْدرُِكُو اْْلَْبَصاُر َوُىَو يُْدِرُك اْْلَْبَصاَر َوُىَو اللَِّطيُف  وضياء، من ذلك قولو سبحانو:

ِميُع  وقولو سبحانو: [،016نعام= اْلَخِبيُر((]اْل ))لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَّ
))َوَلْم َيُكْن َلُو   وقولو جل جاللو، عن أن حيويو قول أو ينالو: [،00الَبِصيُر((]الشورى= 

الكفؤ: فهو ادلثل والند، فلو كان كما قال ىشام وأصحابو  [،7ُكُفًوا َأَحٌد((]اْلخَلص= 
أو كان كما قال ابن احلكم حلماً ودماً، لكانت أكفاؤه عدداً، وأمثالو  نوراً وجسماً،

سبحانو أشتاتاً بدداً، ألن األنوار يف نورىا متكافئة، واألجسام يف جسميها متساوية، 
وكذلك تكافؤ اللحم والدم، كتكافؤ اجلسمية كلها يف اجلسم، ولو كان كما قال أصحاب 

ة لو ضداً ملموساً، ولو كان بينهما كذلك لوقع بينهما ما النور نوراً زلسوساً، لكانت الظلم
يقع من األضداد، من التغالب والتنايف والفساد، فسبحان من ليس لو ند يكافيو، وال ضد 

 [.95))َخاِلُق ُكلّْ َشْيٍء َوُىَو َعَلى ُكلّْ َشْيٍء وَِكيٌل((]الزمر=  من األضداد ينافيو،

علم أن كثَتاً منها مل يقصد فيو دلا قصد، وما قالت بو الرافضة من ىذا فقد ت
أويعتقد من الشرك باهلل يف قولو بو ما اعتقد، أالّ وإن ما قالوا بو يف اهلل، أشرك الشرك باهلل، 

 فنعوذ باهلل من الشرك بربوبيتو، واجلهل دلا تفرد بو من وحدانيتو.



اهلل وعلى رسولو ىذا إىل ما أتوا بو من الضالل بقوذلم يف الوصية، وما عظموا على 
يف ذلك من الدعوى والفرية، اليت ليست ذلم هبا يف العقول حجة وال برىان، ومل ينزل هبا 

 من اهلل وحي وال فرقان .

وما قالت بو الرافضة يف األوصياء من ىذه ادلقالة فهو قول فرقة كافرة من أىل اذلند 
مكتفية، وأن من ادعى بعده  يقال ذلم الربمهية، تزعم أهنا بإمامة آدم من كل رسول وىدى

نبوة أو رسالًة فقد ادعى دعوة كاذبة ضالة، وأنو أوصى بنبوتو إىل شيث، وأن شيثاً أوصى 
إىل وصي من لده، مث يقودون وصيتو باألوصياء إليهم، وال أدري لعلهم يزعمون أن وصيتو 

 اليوم فيهم.

دى يف كل أمة مفقوداً، ولو كان اذلدى يف كل فًتة كامالً موجوداً، ومل يكن إمام اذل
دلا جاز أن يقال الفًتة من الفًتات فًتة، وال كانت للجاىلية يف أمة من األمم قهرة، وقد 
ذكر اهلل ال شريك لو أنو مل يرسل زلمداً عليو السالم إذ أرسلو، ومل يرسل من أرسل من 

لى ما اهلل بإصابة الرسل قبلو، إالّ يف أمة ضالة غَت مهتدية يف دينها حلظها، وال مستحقة ع
رشٍد حلفظها، ولكن رمحة منو سبحانو ذلا وإن ضلت، وإحساناً منو إليها يف تعليمها إذ 

رِيَن  جهلت، كما قال اهلل سبحانو: ))َكاَن النَّاُس ُأمًَّة َواِحَدًة فَ بَ َعَث اللَُّو النَِّبيّْيَن ُمَبشّْ
الُت غَت مهتدين، ولو كان فيهم فأخرب أهنم كلهم كانوا ض [،506َوُمنِذرِيَن((]البقرة= 

حينئذ وصي وأوصياء، لكان فيهم يومئذ هلل ويل وأولياء، ودلا جاز مع ذلك لو كان كذلك، 
أن يقال ذلم: أمة واحدة، ألهنم فرق متضادة، ال جيمعهم يف اذلدى كلمة، ولكنهم يف 

 الضالل أمة.

))َوَما ُكنَت  لم:وكما قال سبحانو يف بعثتو حملمد صلى اهلل عليو وعلى آلو وس
ِبَجاِنِب الطُّوِر ِإْذ نَاَديْ َنا َوَلِكْن رَْحَمًة ِمْن رَبَّْك لُِتنِذَر قَ ْوًما َما َأتَاُىْم ِمْن نَِذيٍر ِمْن قَ ْبِلَك 

ُروَن((]القصص=  فما ذكر سبحانو أنو كان فيهم يوم بعثتو لو إليهم  [،79َلَعلَُّهْم يَ َتذَكَّ
هتٍد واحٍد منهم هبداه، وال قائم دبا ىو اذلدى من تقواه، ال ومنتو باذلدى فيو عليهم، م

رسول وال نيب، وال إمام وال وصي، حىت َمنَّ تبارك وتعاىل عليهم، ببعثتو حملمد عليو السالم 



إليهم، فأقام ذلم بو منار اذلدى وأعالمها، وهنج ذلم سبل احلجج بأنوار أحكامها، فبُت بو 
خفاتاً، وأحيا بو صلى اهلل عليو وعلى آلو ما كان مواتاً، من ذلك كلو ما كان درس وىلك 

توحداً منو سبحانو بادلنة فيو على خلقو، وإفراداً لرسولو صلى اهلل عليو وعلى آلو بالداللة 
على حقو، فلم يبق من ىدى احملجوجُت من العباد، باقية هبا إليهم حاجة يف رشادٍ، يكون 

يها عند اهلل فالح، إالّ وقد جاء هبا كتاب اهلل سبحانو هبا ذلم يف دنياىم صالح، وال ذلم ف
هبا فيو بعد تذكرة تذكرة، إحساناً إليهم ورمحًة،  -ال إلو إالّ ىو  -منَتًة مستقرة، وكرّر 

وتذكرة ذلم وعصمة، ومظاىرًة للنعمة فيهم وإسباغاً، واحتجاجاً بكتابو عليهم وإبالغاً، كما 
وقال  [،;06لنَّاِس َوُىًدى َوَمْوِعَظٌة لِْلُمتَِّقيَن((]آل عمران= ))َىَذا بَ َياٌن لِ  قال سبحانو:

 [.516))َىَذا َبَصائُِر ِمْن رَبُّْكْم َوُىًدى َورَْحَمٌة ِلَقْوٍم يُ ْؤِمُنوَن((]اْلعراف=  سبحانو:

فأين ذكر الرافضة يف ىذا وأمرىا من ذكر اهلل وأمره، وما بُّت سبحانو من إكذاهبم  
فاهلل سبحانو خيرب أن كلهم كان ضاالً فهداه، وجاىالً باذلدى حىت علمو   ربه؟فيما قالوا خب

))َواللَُّو َأْخَرَجُكْم ِمْن بُُطوِن ُأمََّهاِتُكْم ًَل تَ ْعَلُموَن  اهلل دبنو إياه، كما قال سبحانو لبٍت آدم:
ْمَع َواْْلَْبَصاَر َواْْلَْفِئَدَة َلَعلَّكُ  وقال  [،;:ْم َتْشُكُروَن((]النحل= َشْيًئا َوَجَعَل َلُكْم السَّ

))َوَأنَزَل اللَُّو َعَلْيَك اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْن تَ ْعَلُم وََكاَن  سبحانو لرسولو:
= ))ُىَو الَِّذي بَ َعَث ِفي وقال سبحانو [،006َفْضُل اللَِّو َعَلْيَك َعِظيًما((]النساء= 

يِهْم َويُ َعلُّْمُهْم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوِإْن َكانُوا اْْلُمّْيّْيَن َرسُ  ُلو َعَلْيِهْم آيَاتِِو َويُ زَكّْ ُهْم يَ ت ْ وًًل ِمن ْ
))َولََقْد بَ َعثْ َنا ِفي ُكلّْ ُأمٍَّة  وقال سبحانو: [،5ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضََلٍل ُمِبيٍن((]الجمعة= 

ُهْم َمْن َحقَّْت َعَلْيِو َرُسوًًل َأْن ُاْعُبُدوا اللََّو َواْجَتِنبُ  ُهْم َمْن َىَدى اللَُّو َوِمن ْ وا الطَّاُغوَت َفِمن ْ
بِيَن((]النحل=   [.69الضَََّلَلُة َفِسيُروا ِفي اْْلَْرِض فَاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكذّْ

، وال يهدى أحد أبداً إالّ من ضالل، وال يهتدي من تركو اهلل يف جهالتو من اجلهال
واهلل سبحانو خيرب أهنم كلهم كانوا يف ضالل وعمى، وقد كانوا مجيعاً جهلًة بدينو ال علماء 

. 



والرافضة تزعم أن قد كانت فيهم يومئذ األوصياء، وأهنا قد كانت تعلم من الدين 
حينئذ ما كانت تعلمو األنبياء، ومن كان لبعض علم اذلدى وارثاً، وكان ىدى األنبياء 

لو تراثاً، كان برياً من الضالل، وغَت معدود يف اجلهال، وإذا كان ذلك يف عليهم السالم 
األوصياء كذلك، وكانوا يزعمون أهنم إاما أخذوا ىذا عن الكتاب وقبلوه، واّدعوا فيما قالوا 
بو منو حكم الكتاب وتنحلوه، كان فيو من الكتاب من التهجُت ما يلحد فيو كل لعُت، 

س كل برىان مبُت، ألن ما قالوا بو من ىذا فمن القول ادلتناقض شأنو تعطيل كل دين وتلبي
ادلستحيل، إذ وصفوا بعضهم باذلدى مع وصفهم لكلهم بالتضليل، ألن يف أن يكون كلهم 

عميا، دليل على أن ال يكون أحد منهم مهتدياً وال وصيا، ويف أن ال يكون منهم وصٌي 
هو التناقض بعينو، وما ال حيتاج كثَت إىل وال مهتٍد خرب عن أن كلهم ضاٌل ردٌي، وىذا ف

تبينو، وهلل احلمد يف ذلك كلو قبل غَته، وباهلل نستعُت على ما أوجب باذلدى من إجاللو 
 وتكبَته.

وشلَّا يسأل عنو الرافضة إن شاء اهلل فيما يقولون بو من األوصياء، أن يقال: ذلم 
 قبلو من األنبياء ؟. حدثونا عن النيب صلى اهلل عليو أكان وصياً دلن كان

فإن قالوا: نعم، قد كان دلن قبلو وصياً كان أمرىم يف ادلكابرة أمراً جلياً، ومل خيرجهم 
 ذلك من َكرِّ ادلسألة إليهم، وتوكيد احلجة دبا يف ادلكابرة عليهم.

فيقال ذلم: حدثونا عن الوصي الذي أوصى إىل النيب عليو السالم بالوصية أمن أىل 
  كان أم من أىل اللسان العجمي؟.اللسان العريب

فإن قالوا: أن من أوصى إليو صلوات اهلل ورضوانو كان يومئذ وصياً عربياً، زعموا أن 
الوصي حينئذ كان أمياً، ألن كل عريب كان حينئذ بغَت شك أمياً، ألن اهلل مل ينزل عليهم 

حد من العرب رسوالً نبياً، يومئذ قرآناً، ومل يفصل ذلم حينئذ بوحي فرقاناً، ومل يكن يومئذ أ
جيوز أن يكون لو أحد وصياً، ألنو معلوم عند كل أحٍد من األمم غَت رلهول، أنو مل يكن 
يف العرب بعد عيسى صلى اهلل عليو رسول، وال مدع يومئذ وإن أبطل، يدعى أن يكون 

 نبياً قد أرسل.



 أعجمياً.فإن قالوا: فإن الوصي الذي أوصى إيل النيب صلى اهلل عليو كان 

 . قيل: أوليس قد كان يعلمو علمو وكان عليو السالم بو يف علمو مقتدياً؟

فإذا قالوا: بلى. قيل: فإن اهلل تعاىل يقول يف ذلك خبالف ما يقولونو، وخيرب أنو مل 
))َوَلَقْد نَ ْعَلُم  يعلمو يومئذ بشر عريب وال عجمي يعلمونو وال جيهلونو، قال اهلل سبحانو:

ُقوُلوَن ِإنََّما يُ َعلُّْمُو َبَشٌر ِلَساُن الَِّذي يُ ْلِحُدوَن ِإلَْيِو َأْعَجِميّّ َوَىَذا ِلَساٌن َعَرِبيّّ َأن َُّهْم ي َ 
فأخرب أن معلمو صلى اهلل عليو وآلو غَت أمي بأنو علمو بلسان  [،016ُمِبيٌن((]النحل= 

دلا خال النيب عليو عريب مبُت، ولو كان األمر كما تقول الرافضة يف اإلمامة والوصية، 
السالم فيما نسبت إىل عربية أو عجمية، من أن يكون قبل نبوتو وبعثتو، وما وىبو اهلل 

بالرسالة من نعمتو، مل يرى وصياً ومل يصل إليو ومل يعرفو ومل يستدل عليو، فيكونوا ىم اليوم 
األوصياء ومل يقم أىدى منو يومئذ يف معرفة وصيهم سبيالً، أو يكون اهلل أقام ذلم يف معرفة 

لو دلياًل، أو يزعمون أن قد لقي وصي وصي عيسى صلى اهلل عليو ورآه، وكان مهتدياً 
يومئذ هبداه، من قبل رليء رسالة اهلل إليو، وقبل تنزيلو لوحيو عليو، فيزعمون أن قد كان 

كذبوا يومئذ مهتدياً غَت ضال، وبرياً قبل نبوتو من جهل اجلهال، وعادلاً جبميع اإلمان في
وقال [.:))َوَوَجَدَك َضاًلِّ فَ َهَدى((]الضحى=  بذلك آياً من الفرقان، منها قولو سبحانو

َنا ِإلَْيَك ُروًحا ِمْن َأْمرِنَا َما ُكْنَت َتْدِري َما اْلِكَتاُب  سبحانو يف آية أخرى ))وََكَذِلَك َأْوَحي ْ
يَماُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُورًا نَ ْهِدي  ِبِو َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك لَتَ ْهِدي ِإَلى ِصَراٍط َوًَل اْْلِ

))ُقْل َلْو َشاَء اللَُّو َما تَ َلْوتُُو َعَلْيُكْم َوًَل  وقولو سبحانو [.85ُمْسَتِقيٍم((]الشورى= 
فهو صلى اهلل  [.09 َأْدرَاُكْم ِبِو فَ َقْد لَِبْثُت ِفيُكْم ُعُمًرا ِمْن قَ ْبِلِو َأَفََل تَ ْعِقُلوَن((]يونس=

عليو وعلى آلو مل يكن يدري ما اإلديان حىت أُْدرِّي، وال يعلم عليو السالم ما اذلدى حىت 
ُعِلم وُىِدي، وبعض أئمتهم عندىم فقد علم ما اذلدى واإلديان وىو وليٌد طفل، ورسول 

 اهلل صلى اهلل عليو مل يكن يعلمو حىت علمو اهلل إياه وىو رجل كهل.

أشنع، أو وحشة أفظع من ىذا ومثلو، وما يلحق فيو بأىلو من مزايلة كل فأي شنعة 
حق وسلالفة كل صدٍق؟!، فإن ىم أبوا ما وصفنا لتفاحشو، ودلا يدخلو من شنائع أو 



وحشة، فزعموا أنو مل يكن يف األمم ال يف العرب منها وال يف العجم قبل بعثة النيب زلمد 
ام، ضل رسول اهلل صلى اهلل عليو جبهلو وال أصاب عليو السالم وصي يعلم يومئذ وال إم

اذلدى يومئذ من قبلو، حىت أتاه اهلل ىداه وأرشده وبصره سبيل اذلدى وقصده، كما فعل 
بأبيو إبراىيم صلى اهلل عليو فيما أتاه اهلل قبلو من رشده وّدلو عليو من اذلدى وقصده، إذ 

َنا ِإبْ َراِىيَم ُرْشَدهُ  يقول ويقول فيو  [.80ِمْن قَ ْبُل وَُكنَّا ِبِو َعاِلِميَن((]اْلنبياء=  ))َولََقْد آتَ ي ْ
ا َجنَّ َعَلْيِو اللَّْيُل رََأى َكوَْكًبا قَاَل َىَذا رَبّْي  عند تلمسو ليقُت ادلعرفة لرب العادلُت ))فَ َلمَّ

ا رََأى اْلَقَمَر بَازًِغا  ا َأَفَل قَاَل ًَل ُأِحبُّ اْْلِفِليَن * فَ َلمَّ ا َأَفَل قَاَل فَ َلمَّ قَاَل َىَذا رَبّْي فَ َلمَّ
ْمَس بَازَِغًة قَاَل َىَذا رَبّْي ا رََأى الشَّ  لَِئْن َلْم يَ ْهِدِني رَبّْي َْلَُكوَننَّ ِمْن اْلَقْوِم الضَّالّْيَن * فَ َلمَّ

ا ُتْشرُِكوَن * ِإنّْ  ا َأفَ َلْت قَاَل يَاقَ ْوِم ِإنّْي بَِريٌء ِممَّ ْهُت َوْجِهي لِلَِّذي َىَذا َأْكبَ ُر فَ َلمَّ ي َوجَّ
َماَواِت َواْْلَْرَض َحِنيًفا َوَما أَنَا ِمْن اْلُمْشرِِكيَن((]اْلنعام=  َفَطَر السَّ

فقر بو صلوات اهلل عليو قرار اليقُت يف معرفة رب العادلُت، حُت برئ  [.9:،::،;:،>:
حوال، وما ال يكون عنده سبحانو من مذموم األفول والزوال، وتصرف اختالف التغيَت واأل

من ذلك إاّل يف األمثال ادلتعادلة وأشباه الصنع ادلتماثلة، اليت جل اهلل سبحانو أن يكون 
لشيء منها مثياًل، أو يكون جل جاللو لشيء منها عديالً، ويف مثل ذلك ما يقول 

 ))ُقْل ِإنَّ  سبحانو حملمد صلى اهلل عليو مع إفضائو من يقُت ادلعرفة إىل ما أفضى إليو
(ًَل َشرِيَك َلُو َوِبَذِلَك ُأِمْرُت 095َصََلِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياي َوَمَماِتي لِلَِّو َربّْ اْلَعاَلِميَن)

أمتو وقرنو -فهو عليو السالم خيرب أنو أول  [.096،09َوَأنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِميَن((]اْلنعام= 
سالماً وإدياناً)ومعالفة باهلل إ -ومن كان معو من أىل أيامو وزمنو باهلل ال شريك لو 

 وإيقانا(.

واهلل خيرب أنو قد إبراىيم ملكوت السماوات واألرض وليكون من ادلوقنُت، ولو كان 
معهما صلى اهلل عليهما يومئذ وصي للمرسلُت، لكان إسالم الوصي وإديانو قبل إسالم 

 وإيقاهنما، ودلا جاز أن إبراىيم وزلمد وإدياهنما ويقُت الوصي باهلل وعلمو قبل علمهما باهلل
(( فيما قد سبقو غَته شلن معو إليو، َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِمينَ يقول زلمد صلى اهلل عليو ))



وإبراىيم صلى اهلل عليو يطلب يومئذ ادلؤمنُت ويلتمس حينئذ باهلل جاىداً اليقُت حبيلة كل 
ْن َلْم يَ ْهِدِني رَبّْي َْلَُكوَننَّ ِمْن لَئِ زلتال بفكره، وخياف الضالل عن اهلل مع نظره، ويقول ))

ا َأَفَل قَاَل ًَل ُأِحبُّ اْْلِفِلينَ (( ويقول للكواكب ))اْلَقْوِم الضَّالّْينَ  (( ومعو َىَذا رَبّْي فَ َلمَّ
 وصي أيامو ودىره ال خيطر على بالو وال نظره، فال يقع على شيء شلا حييل بفكره .

لم أنو قد كان معو وصي يلزمو أن يعرفو بعينو ويعلمو والرافضة اليوم تزعم أهنا قد تع
ما يلزمها اليوم من معرفة الوصي، وما تدعي فيو من باطل الدعاوى، فهي عند أنفسها 

تعلم من األوصياء يف دين اهلل ما مل يكن يعلمو منهم خليل اهلل، وهتدي من الرشد فيو ما 
ن مع إبراىيم يف أمتو وصي يهديها، فيكون مل يهد اهلل خليلو إليو، إالّ أن تزعم أنو مل يك

يف ذلك بطالن ما يف أيديها، وما يلزمها من ىذا يف إبراىيم وزلمد صلى اهلل عليهما فقد 
يلزمها يف كثَت من رسل اهلل معهما صلى اهلل على رسلو وأنبيائو وزادىم اهلل فيما خصهم 

 من كرامتو واصطفائو.

يف إفكهم يقولون_ يدري ما كان رسول اهلل وإمامهم اليوم _فيما يزعمون وكما  
دارياً ويدعوا إىل ما كان إليو داعياً، ودعوتو صلى اهلل عليو وآلو كانت إىل اخلَت واذلدى 

وتبُت ما كان يبُت عليو السالم من الغي والردى، وإنذار من أدبر عن اهلل يومئٍذ وأعرض، 
 وإعالم العباد دبا حكم اهلل يومئٍذ وفرض.

رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وعلمو وفعلو ونعتو، وقد يزعمون أن  فهذه صفة
لإلمام أحوالو كلها ال رسالتو، فأين صفة أئمتهم وأحواذلم من النيب صلى اهلل عليو وعلى 

آلو وأحوالو؟، وأين ما نرى من أفعال أئمتهم قددياً وحديثاً فيما وصفنا كلو من أفعالو!؟، ال 
قروا خبالف ذلك أو مل يقروا، أوال يعلم أنو إذا كان وصيهم غَت أين ، وإن كابروا!!! وأ

نذير وال مذكر دبا أمر اهلل بو من التذكَت، ومل يكن إىل ما دعاء إليو الرسول عليو السالم 
داعياً، كان عند من يؤمن باهلل واليوم اآلخر من اذلدى برياً قاصياً، وإذا مل يكن دبا كان بو 

يو وعلى آلو على من خالفو زلتجاً، ومل يكن منهجو عند من يؤمن رسول اهلل صلى اهلل عل
 باهلل واليوم اآلخر لرسول اهلل عليو السالم منهجاً.



 متَّ كتاب الرد على الرافضة ، واحلمد هلل رب العادلُت وصلى اهلل

 على سيدنا زلمد والنيب وعلى آلو وسلم تسليماً كثَتاً 

 


